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چکیده
از مهمترین عوامل تأثیرگذار در تحلیل خاک-زمیننما ،تفکیک مکانی مدل رقومی ارتفاع ( )DEMاست .در این مطالعه ،تأثیر
تفکیک مکانی بر پارامترهای زمینی و مدلسازی ویژگیهای خاک بررسی شد .برای انجام این پژوهش ،شش پارامتر زمینی
(ارتفاع ،گرادیان شیب ،جهت شیب ،انحناء حداقل ،منطقهی باالدست و شاخص انتقال رسوب) از پنج تفکیک مکانی متفاوت
(( 30 ،10مبنا) 90 ،60 ،و  120متر) استخراج شدند و برای مدلسازی ویژگیهای خاک (بافت خاک ،پتاسیم ،فسفر،pH ،
 ECو عمق خاک) مورداستفاده قرار گرفتند .بررسی معنیداری اختالف بین میانگینهای هرکدام از پارامترهای زمینی در
بین تفکیکهای مکانی مختلف ،با استفاده از آزمون کروسکال -والیس صورت پذیرفت .مدلسازی به روش رگرسیون خطی
چندگانه و انتخاب بهترین مدل در هر تفکیک مکانی بر اساس شاخص  AICCانجام گردید .نتایج نشان میدهند که با
درشتتر شدن تفکیک مکانی نسبت به  DEMمبنا ،مقادیر میانگین گرادیان شیب ( ،)Gشاخص انتقال رسوب ( )STIو
محدودهی مقادیر انحناء حداقل ( )Cminکاهشیافته ولیکن مقادیر میانگین و حداقل منطقهی باالدست ( )UPافزایش یافتند.
شاخصهای آماری پارامتر ارتفاع ،حساسیت کمی را نسبت به تغییرات تفکیک مکانی نشان دادند .تغییرات میانگین و حداکثر
جهت شیب در طول تفکیکهای مکانی مختلف فاقد روند مشخصی است .میانگین تمامی پارامترهای زمینی به غیر از انحناء
حداقل ( )Cminو منطقهی باالدست ( )UPدر بین هیچکدام از تفکیکهای مکانی دارای اختالف معنیداری نمیباشند .با
تغییر در تفکیک مکانی  ،DEMبهترین ترکیب پارامتری زمینی برای مدلسازی ویژگیهای خاک و مقادیر دو معیار AICC
و  R2adjاین ترکیبات تغییر میکنند .نتایج این پژوهش نشان می دهد که برای یک منطقه که دارای تنوع باال در شرایط
ژئومورفولوژی است ،این امکان وجود ندارد که در آن یک تفکیک مکانی مشخص را برای مدلسازی تمامی ویژگیهای خاک،
مناسب دانست.
واژههای کلیدی :شاخص انتقال رسوب ،ژئومورفومتری ،مدل رقومی ارتفاع ،معیار اطالعات آکائیک تصحیح شده (،)AICC
تفکیک مکانی بهینه
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یکی از اجزاء مهم در موودیریووت پووایوودار سووورزمین،1
مدلسوووازی فرآیندهای محیطی در مقیاس زمیننما به
منظور اتخاذ بهترین ا ستراتژیهای مدیریتی در را ستای
حفاظت از منابع خاک و آب اسوووت .برای مدلسوووازی
فرآیندهای محیطی ،در اختیار داشوووتن اطالعات مکانی
خاک ها ،ضووورورت داردی زیرا فقدان اطالعات مکانی در
مورد خاکها ،عدم قطعیت خروجی مدلهای محیطی را
افزایش میدهوود ( .)Park et al., 2002abفرآینوودهووای
محیطی مرتبط با ژئومورفولوژی ،ه یدرولوژی و بیولوژی
در یک زمیننما با توپوگرافی آن ارتباط بسووویار نزدیکی
دارند ( .)Moore et al., 1991توپوگرافی بر توزیع مکانی،
ویژگیهای پوشوووش گیاهی ،تجمع و انتقال سوووطحی و
زیر سطحی آب ،ر سوبات و عنا صر غذایی مؤثر ا ست .با
توجووه بووه اینکووه توپوگرافی بووهصوووورت مسوووتقیم و
غیرمسووتقیم ،ویژگیهای فیزیکی ،شوویمیایی و زیسووتی
خاک را کنترل میکند ،لذا در مدیریت پایدار سرزمین از
جایگاه ویژهای برخوردار ا ست .از ویژگیهای مورفومتری
دامنهها میتوان برای شووناخت و نقشووهبرداری الگوهای
خاک مرتبط با آنها اسووتفاده کرد ،به این فن اصووطالحا
تحلیل خاک-زمیننما و یا همبستگی محیطی 2میگویند
( .)Park et al., 2002aفنهای مدرن مانند ژئومورفومتری
یا تجز یهوتحل یل زمین ،این امکان را میدهد تا اطالعات
کمّی توپوگرافی را جهووت محوواسوووبووهی ویژگیهووای
مورفومتریک سطح زمین تحلیل نمود.
در الیهی رسووتری مدل رقومی ارتفاع هر پیکسوول دارای
یک ارزش عددی برای نمایش ارتفاع یک موقعیت ا ستی
همچنین هر پیکسل دارای ابعاد مشخصی (در جهتهای
افقی  Xو )Yاسوووت که ن ما یانگر تفک یک م کانی ال یه
می باشووود .یک موضووووع قابلتو جه در تحل یل خاک-
زمیننما شاخصهی تفکیک مکانی  DEMاست که بهطور
خاص به کیف یت منبع داده های اولیه ارتفاعی بسوووتگی
دارد .در ژئومورفومتری ،مقیاس و تفک یک مکانی DEM
میتوانوود تووأثیرات معنیداری بر مقووادیر پووارامترهووای
توپوگرافی مانند شوویب ،جهت شوویب ،انحناء و شوواخص
خیسوووی توپوگرافی ب گذارد .در مق یاس های کو چک،
پارامترهای زمینی اولیه (مانند گرادیان شووویب ،جهت

شووویب و انحناها) میتوانند پیشبینیکننده های خوبی
برای تغییرات ویژگیهای خاک باشووند .برای تفکیکهای
م کانی باالتر از  100متر ،پارامتر های زمینی محلی با
فیزیوگرافی پیچیده ،ماهیت خود را از دست میدهند ،در
این شووورایط موقعیت زمیننما در پیشبینی ویژگیهای
خاک نسبت به پارامترهای توپوگرافی از اهمیت بیشتری
برخوردار خوا هد شووود (.)Bishop & Minasny, 2016
تفک یک م کانی بهی نه برای  DEMدر تحل یل خاک-
زمیننما به مقیاس فرآیندهای کنترلکنندهی تشوووکیل
خاک وابسووو ته اسوووت و این فرآی ندها نیز به زمینن ما
وابسوووتهاند ( .)McKenzie & Ryan, 1999فرآیندهای
خاکسووواز در یک مقیاس مشوووابه برای زمیننماهای
مختلف تغییر میکنند .بنابراین ،مقیاسی که ویژگیهای
خاک را در یک زمیننما به بهترین حالت ن شان میدهد،
ممکن ا ست برای مدل سازی ویژگیهای خاک در سایر
زمین نماها کارایی نداشوووته باشووود ( .)Nath, 2006در
تفکیک مکانی درشتتر ،ویژگیهای زمینی دارای رفتاری
نامنظم بوده و بهسرعت قدرت پیشبینی خود را از دست
میدهند ( .)McKenzie & Ryan, 1999مدلهای رقومی
ارت فاع با تفک یک  10تا  30متر برآورد های غیراریبی از
پارامتر های توپوگرافی فراهم میکن ند ا ما خ طا های
پیشبینی برای تفک یک های پایینتر از  50متر افزایش
می یابد ( .)Chaplot et al., 2000مدل رقومی ارتفاع با
تفک یک م کانی  10متر برای مدلسوووازی فرآی ند های
هیودرولوژی و ژئومورفی در بسووویواری از زمیننمواهوا
قابلاسووتفاده اسووت (.)Zhang & Montgomery, 1994
آگاهی از تفک یک م کانی  DEMم ناسوووب در م طال عات
رقومی خاک از اهمیت باالیی برخوردار اسووت و باالترین
تفکیک مکانی ،همیشوووه ای جادکننده بیشوووترین درجه
صحت نی ست ( .)Smith et al., 2006بنابراین با توجه به
اهمیت بسوویار زیاد تفکیک های مکانی  DEMو تاثیرات
عوواموول توپوگرافی بر روی تغییرات زمووانی و مکووانی
پووارامترهووای خوواک و در نتیجووه ایجوواد تغییرات در
فراینوودهووای هیوودرولوژی و ژئومورفی و در ن ت یجووه
تاثیرگذاری در ات خاذ و ب کارگیری روبکردهای مدیریتی
در راسوووتای مدیریت پایدار منابع طبیعی ،لذا مطالعهی
حاضوور با هدف بررسووی تأثیر انواع تفکیک مکانی DEM

)1. Sustainable land management (SLM

2. Environmental Correlation

مقدمه
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آبریز رکعت  607میلیمتر و مقادیر حداکثر ،متوسط و
حداقل درجهی حرارت ساالنه در آن به ترتیب ،22/6
 14/1و  5/6درجهی سانتیگراد است .بر این اساس،
رژیمهای رطوبتی و حرارتی خاک در حوضهی آبریز رکعت
به ترتیب زریک ( )Xericو مزیک ( )Mesicمیباشد .از نظر
زمینشناسی در این منطقه واحدهای سنگ-چینهای
متعلق به دوران سوم در قالب سازندهای آسماری-جهرم،
گچساران ،آغاجاری و بختیاری به همراه رسوبات دوران
چهارم (نهشتههای کواترنری) رخنمون دارند .در این
حوضهی مطالعاتی بهطورکلی چهار تیپ پوشش زمین
شامل زراعت ،مرتع ،جنگل با زیراشکوب مرتع و جنگل با
زیراشکوب زراعت دیم مشاهده میگردد.

بر پارامترهای زمینی و تحلیل خاک-زمیننما انجام شده
است.
مواد و روشها
موقعیت منطقهی مطالعاتی

منطقه مطالعاتی در این پژوهش حوضه آبریز رکعت است
که دارای مساحتی در حدود  16هزار هکتار میباشد.
حوضهی آبریز رکعت در شهرستان ایذه در استان
خوزستان با موقعیت جغرافیایی بین طول جغرافیایی
́ °50 08تا ́ 50° 20شرقی و عرض جغرافیایی ́ 31° 39تا
́ °31 50شمالی واقع شده است (شکل  .)1با توجه به آمار
هواشناسی ایستگاه های ایذه و دهدز مربوط به سال
 1390تا  ،1396مقدار متوسط بارندگی ساالنهی حوضهی

شکل  – 1موقعیت منطقهی مورد مطالعه تهیه شده از تصویر ماهواره لندست 8
Figure 1. The location of the study area on true color composite of Landsat8 image acquired in March 2018

جهت انجام تحلیل ژئومورفومتری ،در ابتدا یک ارزیابی
بین مدل های رقومی ارتفاع در دسترس با هدف بررسی
دقت ارتفاعی انجام گرفت تا یک  DEMبا کیفیت مطلوب
انتخاب گردد .در این ارزیابی ،مدلهای ارتفاعی ،SRTM1
 ASTERو یک مدل رقومی محلی برای منطقهی
مطالعاتی با استفاده از معیار آماری خطای جذر میانگین
مربعات ( )RMSEو بر اساس مقایسه با نقاط زمین مرجع،

به بررسی دقت ارتفاعی این مدلها پرداخته شد .در نهایت
مدل رقومی ارتفاعی  SRTMکه دارای تفکیک مکانی
افقی تقریبی 30متر میباشد ،برای تحلیل ژئومورفومتری
به عنوان مبنا انتخاب گردید .دادههای ارتفاعی  SRTMاز
سایت ارث اکسپلور 2با فرمت  GeoTIFFدریافت و با
استفاده از ابزار  Project Rasterدر محیط نرمافزار
 ArcMap10.2با سیستم تصویر مرکاتور معکوس جهانی
( UTMزون  39سطحمبنای مسطحاتی )WGS 1984
ذخیره شدند .سپس با استفاده از فن درونیابی دوخطی

1. Shuttle Radar Topographic Mission

2. EarthExplorer, https://earthexplorer.usgs.gov

مدل ار ت فاع ر قو می ( )DEMو پارا م تر های
ژئومورفومتری
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 90 ،60و  120متر) از  DEMاصلی ،ایجاد شد (در شکل
 2نشان داده شده است).
سوووپس برای اسوووتخراج مقادیر پارامترها در محل نقاط
نمونهبرداری شووده از ابزار اسووتخراج اطالعات رسووتری و
انتسووواب آن به الیه نقاط Extract Values to Points
نرمافزار  ArcGIS 10.2استفاده گردید .ویژگیهای خاک
که در این پژوهش بهعنوان متغیر پاسخ در تحلیل خاک-
زمیننما مورداسوووتفاده قرار گرفتند ،شوووامل بافت خاک
(درصوود شوون ،سوویلت و رس) ،فسووفر در دسووترس ()P
( ،)ppmپتا سیم در د سترس ( ،)ppm( )Kشوری (،)EC
دسوووی زیمنس بر متر ،اسووو یدی ته  pHو عمق خاک
(سانتیمتر) میباشند.

موجود در ابزار نمونهبرداری مجدد  Resampleدر نرمافزار
 ArcMap10.2پنج تفکیک مکانی افقی متفاوت (،30 ،10
پیش از آغاز تحلیل ژئومورفومتری ،جهت بهبود کیفیت
 ،DEMفرآ ینوود پ یش پردازش آن بووا هوودف حووذف
ناهنجاریها انجام گرفت .فرآیند اصوووال و تنظیم دقیق
 DEMبا اسوووتفاده از ابزار پر کردن چالهها ()Fill Sinks
موجود در افزونووهی  Arc Hydroدر م ح یط نرمافزار
 ArcMap10.2ان جام گرد ید .همچنین ،در این پژوهش،
پارامترهای ژئومورفومتری ارتفاع ،شوویب ،جهت شوویب،
انحنای حداقل ،جریان تجمعی و شوواخص حمل رسوووب
(جدول  )1برای مدلسوووازی ژئومورفومتری ویژگی های
خاک انت خاب شووود ند .فرآی ند م حاسووو بهی رسوووتری
پارامتر های ژئومورفومتری در نرمافزار SAGA v.2.1.4

جدول  -1پارامترهای ژئومورفومتری مورد بررسی در این مطالعه (Moore et al., 1999ی )Wilson & Gallant, 2000
)Table 1. Geomorphometry parameters in this study (Wilson & Gallant, 2000; Moore et al., 1999
Significance

**Formula

Description

)Symbol (Unit

Climate, Vegetation
patterns

DEM

Height above sea level

)E (m

Elevation

Flow velocity

arctan √p2 + q2

An angle between a tangent
and a horizontal plane

)G (º

Slope gradient

Flow direction,
Solar insulation

q
) ( arctan
p

An angle clockwise from
north to a projection of an
external normal vector to a
horizontal plane

)A (º

Forms of the terrain

√rt − s
) (1 + p2 + q2

A curvature of a principal
section with the lowest value
of curvature

)Cmin (m-1

Minimal Curvature

D8 flow Direction
method

Catchment area above a
length of contour

)UA, (m2

Upslope Area

SCA m
sin G n
(
( ) .
)
22.13
0.0896

Computed using specific
catchment area (SCA) and
slope

STI

Runoff volume
Erosion and
deposition process

*Terrain Attributes

Slope aspect

Sediment Transport
Index

* All attributes are defined at a given point on the land surface
** r, t, s, p and q are partial derivatives of the function
, m = 0.6 , n = 1.3

ویژگیهای خاک که در این پژوهش بهعنوان متغیر پاسخ
در تحل یل خاک-زمینن ما مورداسوووت فاده قرار گرفت ند،
شامل بافت خاک (در صد شن ،سیلت و رس) ،ف سفر در
دسووترس ( ،)ppm( )Pپتاسوویم در دسووترس (،)ppm( )K
شوری ( ،)ECد سی زیمنس بر متر ،ا سیدیته  pHو عمق
خاک ( سانتیمتر) میبا شند .تعیین ویژگیهای خاک در

∂2 z
∂y2

=،t

∂2 zp
∂z ∂y

=،s

∂2 z
∂x2

=،r

∂z
∂x

= ،p

∂z
∂y

=q

منطقهی مطالعاتی پس از شنا سایی واحدهای ارا ضی و
اجزاء آنها با استفاده از مشاهدات اراضی ،حفر پروفیل و
نمونهبرداری از الیههای مختلف خاک و ا ستفاده از نتایج
تحلیل فیزیکی و شیمیایی نمونهها انجام شد .بر ا ساس
گزارش خاک شنا سی 18 ،جزء واحد ارا ضی )LUC( 1در
منطقهی مطالعاتی شنا سایی و تفکیک شده ا ست .برای

1. Land unit component
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وار یانس ANOVAبهمنظور م قایسووووهی بین گروه ها از
اعتمادپذیری کمتری برخوردار میبا شند ،به همین دلیل
در این مطالعه جایگزین آن یعنی آزمون کروسوووکال –
والیس مورداسوووت فاده قرار گر فت .در این م طال عه برای
مدلسوووازی و ایجاد ارتباط بین خصووووصووویات خاک و
متغیر های ژئومورفومتری از تحل یل رگرسووویون خطی
چندگانهی بهترین زیرمجموعه 2در نرمافزار SYSTAT
 13.2استفاده گردید .در این پژوهش برای انتخاب مدلها
(بهترین ترک یب پارامتری) مع یار اطال عات آ کائ یک
تصووحیحشووده ( )AICCاسووتفاده شوود ( Akaike, 1974ی
Sugiura, 1978ی .)Box, 2016

توصووویف آ ماری پارامتر های ژئومورفومتری و ن مایش
تغییرات آنهووا در تفکیووکهووای مکووانی مختلف از
نمودارهای جعبهای در نرمافزار  Statistica 12اسوووتفاده
گردیوود .همچنین ،برای بررسوووی معنیداری اختالف
م یانگین پارامتر های ژئومورفومتری در بین هر کدام از
تفکیووکهووای مکووانی مختلف  ،DEMآزمون آموواری
کرو سکال – والیس 1موجود در نرمافزار SYSTAT 13.2
بکار گرفته شده ا ست .با توجه به اینکه اندازهی نمونهی
مطالعاتی کوچک و بررسی نرمالیته نیز نشان میدهد که
باقی ما ند های مجمو عهی داده ها فا قد توزیع نر مال
می باشوووند ،لذا نتایج بهدسوووتآمده در آزمون تحلیل

شکل  -2مدلهای رقومی ارتفاعی بازیابی شده از  DEMمبنا بهوسیلهی فن درونیابی
Figure 2. Resampled digital elevation models (DEMs) using bilinear technique

ن تایج آ مار توصووویفی ویژگی های خاک در  18نق طهی
موردبررس وی در جدول ( )2ارائه شووده اسووت .بر اسوواس
شاخص چولگی بهدستآمده ،سه پارامتر پتاسیم ،فسفر و
 ECدارای ضوووریووب چولگی بیش از بووازهی  -2تووا 2
می باشوووند که حاکی از عدم توزیع نرمال این پارامترها
میبا شد .آزمون نرمالیته کولموگروف-ا سمیرنوف نیز این
مطلب را تأیید میکند .در تحلیل خاک-زمیننما تا حد
امکووان حووذف دادههووای پرت و انجووام تبوودیالت برای
نرمال سازی دادهها انجام نمی شود .همانگونه که جدول
( )2ن شان میدهد ،ا سیدیته ( )pHدارای کمترین ضریب
تغییرات برابر با  2درصووود اسوووت .زیرا  pHیک کم یت
لگاریتمی است .در مقابل ،عمق خاک و پتاسیم با ضریب
تغییرات  55درصووود ،بیشترین تغییر پذیری را در بین

ویژگی های خاک جدول ( )2نشوووان میده ند .یکی از
دالیوول این میزان تغییرات را می توان بووه توپوگرافی
پیچیده منطقه ن سبت داد که در تغییر شرایط ژئومورفی
و هیدرولوژی زمیننما نقش مهمی را ایفا کرده و از این
طریق بر ت شکیل و ایجاد تفاوت بین خاکها موثر ا ست.
به ب یانی دیگر ،توپوگرافی به واسووو طهی تأثیری که بر
شرایط زهکشی خاک ،جابهجایی و انتقال آب و باز توزیع
رسوووبات در موقعیتهای مختلف زمیننما دارد ،منجر به
تفاوت فرآیند فرسووایش و رسوووبگذاری در موقعیتهای
مختلف زمیننما شده ا ست (.)Pierson & Mulla, 1990
ع مده کالس های بافتی خاک منط قه م طال عاتی لومی
رسی و لومی رسی سیلتی میباشند.
محا سبهی شش پارامتر توپوگرافی برای هر کدام از پنج
تفکیک مکانی  DEMانجام و نقشوووههای آنها به فرمت
رسووتر تهیه شوود .خالصووهی نتایج تحلیل آماری مقادیر

1. Kruskal–Wallis

2. Best subset

نتایج و بحث
توصیف آماری ویژگیهای خاک و پارامترهای زمینی
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استخراج شده پارامترهای زمینی در شکل ( )3نشان داده
شده است .این نتایج به درک نحوهی تغییرات پارامترهای
زمینی در تفک یک های م کانی مختلف ک مک مین ما ید.
همچنین نتایج آزمون کروسووکال – والیس برای بررسووی
معنیداری اختالف بین م یانگین پارامتر های زمینی در
جدول ( )3ارائه شده ا ست .با توجه به شکل ( ،)3مقادیر
شووواخصهای آماری تمامی پارامترهای زمینی به غیر از
ارتفوواع در تفکیووکهووای مکووانی مختلف دارای تفوواوت

Kurtosis
2.03
0.65
2.09
-1.34
2.45
2.54
1.34
3.21

واضوووحی میباشوووند .میانگین پارامتر ارتفاع با افزایش و
کاهش تفک یک م کانی تغییرات چ ندانی ندارد و تقری با
ثابت باقی مانده ا ست ،این م شاهده با دیگر مطالعات نیز
تطووابق دارد ( Wu et al., 2008ی .)Han et al., 2018
بیشوووترین تأثیری که تغییرات تفکیک مکانی بر پارامتر
ارتفاع گذاشوووته اسوووت ،بر مقادیر حداقل و حداکثر آن
میباشد.

جدول  -2آمار توصیفی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک
Table 2. Descriptive statistics of physical and chemical properties of soil
C.V.
Minimum Maximum
Mean
Median
S.D.
Skewness
)(%
24
54
32.83
32
7.66
23
1.15
24
54
41.67
41.50
7.38
18
-0.51
8
60
26.50
25
12.25
46
1.04
12
150
89.28
100
49.38
55
-0.12
80
650
278.06
240
154.31
55
1.57
12.53
25.06
16.31
15.66
3.38
20
1.61
7.58
8.25
7.93
7.94
0.15
2
-0.12
0.28
0.98
0.46
0.39
0.18
39
1.78

Soil
properties
)Sand (%
)Silt (%
)Clay (%
)Depth (cm
)Kava (ppm
)Pava (ppm
pH
)EC(dS m-1

S.D. = Standard deviation, and C.V. = Coefficient of Variation

همراه با تغییر ا ندازهی تفک یک م کانی ،م قدار م یانگین
پارامتر با یک شووو یب مالیم کاهش می یا بد .آزمون
کروسوووکووال – والیس تووأییوود نمود کووه اختالف بین
میانگینهای پارامتر شیب در تفکیکهای مکانی مختلف،
معنیدار نمیباشووود (جدول  .)3کاهش میانگین پارامتر
شیب همراه با افزایش ابعاد پیکسل  DEMدر بسیاری از
مطالعات مشوواهده شووده اسووت.)Yuan et al., 2006( .
کاهش رخ داده در مقادیر شیب استخراج شده از تفکیک
مکانی  10متر میتواند مؤید این مو ضوع با شد که انجام
فرآی ند باز یابی حتی با هدف افزایش تفک یک م کانی
موجب نادیده گرفتن برخی از جزئیات سووطح توپوگرافی
شووود .مقدار حداقل پارامتر شوویب در تمامی تفکیکهای
مکانی ثابت مانده اسووت و این در حالی اسووت که مقدار
حداکثر پارامتر شیب در تمامی تفکیکهای مکانی نسبت
به تفکیک مکانی مبنا کاهش م شخ صی دارد .بی شترین
میزان اختالف بین م قادیر حداکثر برابر اسوووت با 8/7
درجووه و بین تفکیووکهووای مکووانی  30و  120متری
م شاهده می شود .دنگ و همکاران ()Deng et al., 2007
نیز کاهش شدید مقدار حداکثر شیب را همراه با کاهش
تفکیک مکانی  DEMمشووواهده نمودند و علت آن را تا

مقدار حداقل و حداکثر پارامتر ارتفاع در بین پنج تفکیک
مکانی  DEMبه ترتیب مربوط به تفکیکهای مکانی 60
و  90متری ا ست که ن سبت به حداقل و حداکثر DEM
مبنا به ترتیب دارای اختالف  -12و  + 29متری ه ستند.
این اختالف ارتفاعات میتواند به دلیل فرآیند بازیابی و
تکنیک مورداسوووتفاده در آن باشووود .داده های ارتفاعی
 SRTMدر اب تدا در یک تفک یک م کانی تقریبی  30متر
اخذ و سووپس در این مطالعه به تفکیکهای مکانی پایین
بازیابی شووودهاند .پتانسووویل اطالعاتی که در هر کدام از
پیکسووولهای  30متری ذخیره شوووده اسوووت ،در هنگام
بازیابی به پیکسووول ها با اب عاد بزرگتر کاهش (رقیق-
ضوووعیفتر) می یابد ( .)Pradhan & Sameen 2017این
روند در تمامی تفکیکهای مکانی قابلمشووواهده اسوووت.
آزمون کروسووکال – والیس نشووان داد که الگوی توزیع
م کانی پارامتر ارت فاع در بین هیچ کدام از تفک یک های
مکانی دارای اختالف معنیداری نمی باشووود (جدول .)3
بهعبارتدیگر ،پارامتر ارتفاع تحت تأثیر معنیدار تغییرات
تفکیک مکانی نیست.
تأثیر اندازه های مختلف تفکیک مکانی  DEMبر پارامتر
گرادیان شیب در شکل ( )b-3ن شان داده شده ا ست.
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گرادیان شیب میتواند ب سیاری از مدل سازی فرآیندهای
ژئومورفی بهویژه فرسایش آبی را تحت تأثیر قرار بدهد.

حدودی ناشوووی از ناهمواری های کو چکمق یاس در
توپوگرافی منط قه ی م طال عاتی ب یان کرد ند .تغییرات

جدول  -3معنیداری اختالف بین میانگین پارامترهای ژئومورفومتری در تفکیکهای مکانی مختلف ( DEMآزمون Kruskal-
)Wallis
Table 3. Difference between mean of Geomorphometry parameters in different spatial resolutions (Kruskal)Wallis test
)Raster resolution (m
120m
A
A
A
B
C
A

90m
A
A
A
B
C
A

60m
A
A
A
B
C
A

Terrain Attributes
30m
A
A
A
A
B
A

10m
a
a
a
a
a
a

E
G
A
Cmin
UP
STI

*تفاوت بین میانگینهای هر پارامتر که فاقد حروف مشترکاند ،معنیدار میباشد

مقای سهی مقادیر پارامتر جهت شیب ا ستخراج شده از
تفکیکهای مکانی مختلف  DEMدر شکل ( )c-3ن شان
داده شده است .هیچ روند مشخصی برای تغییرات پارامتر
جهت شوویب قابل مشوواهده نمیباشوود .این مشوواهده با
یافتههای یو و همکاران ( )Wu et al., 2008مطابقت دارد.
مقدار حداقل پارامتر جهت شوویب در تمامی تفکیکهای
مکانی معادل  -1درجه و مربوط به منط قهی مسوووطح
منطقهی مطالعاتی میباشد که با تغییرات تفکیک مکانی
ثا بت ما نده اسوووت .کمترین م قدار حداکثر و م یانگین
پارامتر جهت شووویب مربوط به تفکیکهای مکانی 120
متر میباشد .بیشترین میزان اختالف بین مقادیر حداکثر
و میانگین پارامتر جهت شیب به ترتیب برابر است با 57
و  24درجه که به بین تفکیک مکانی مبنا و  120متری
مشاهده میشود .چانگ و تاسی ()Chang & Tsai, 1991
مشوووا هده نمود ند که با کاهش تفک یک م کانی DEM
اختالف مقادیر جهت شووویب افزایش و صوووحت آن نیز
کواهش مییوابود .آنهوا این اختالف را از نظر آمواری
بهوسیلهی پستیوبلندی نسبی 1و انحراف از معیار ارتفاع
قابل توضوویح دانسووتند .پسووتیوبلندی نسووبی برای هر
پیکسل از اختالف بین بیشترین و کمترین مقادیر ارتفاع
پیکسلهای درون یک پنجره تحلیل همسایگی 2محاسبه
می شود .بر ا ساس آزمون کرو سکال – والیس ،میانگین
پارامتر ج هت شووو یب در بین هیچ کدام از تفک یک های

مکانی دارای اختالف معنیداری نمی باشووود (جدول .)3
هان و همکاران ( )Han et al., 2018یافت ند که پارامتر
جهت شیب تحت تأثیر تغییرات تفکیک مکانی نمیباشد.
در شکل ( )d-3نتایج تحلیل آماری توزیع مکانی پارامتر
انحناء حداقل برای هر کدام از تفکیکهای مکانی DEM
نشوووان داده شوووده اسوووت .از نظر ژئومورفولوژی ،مقادیر
مثبت ،صوووفر و منفی انحناء حداقل به ترتیب مطابق با
لندفرمهای محلی محدب (تپهها) ،مسووطح (دشووتها) و
مقعر (دره ها) می باشوووند .با افزایش اندازهی پیکسووول،
م یانگین م قادیر انح ناء حدا قل افزایش می یا بد .آزمون
کروسوووکال – والیس برای انحناء حداقل تأیید نمود که
تفک یک م کانی 30متر با تفک یک های م کانی  90 ،60و
 120متر اختالف معنیداری دارنوود (جوودول  .)3در
هنگامیکه پارامتر انحناء حداقل از  DEMمبنا محاسووبه
می شود ،میتوان یک طیف ن سبتا و سیع از مقادیر مثبت
و منفی انحناء را مشوواهده کرد که داللت بر نرخ تغییرات
بوواال خ مش 3سوووطح توپوگرافی در میووان منوواطق
نمونهبرداری اسوووت .امّا با انجام هرگونه تغییر در تفکیک
مکانی نسوووبت به  DEMمبنا ،نرخ تغییرات خمش و به
دن بال آن م حدوده ی م قادیر انح ناء حدا قل کاهش
قابلتوجهی می یابد .به این صوووورت که در تفکیک های
م کانی  90و  120متر ،م قادیر انح ناء حداقل ت مایل به
صفر داشته و میتوان بیشترین کاهش محدودهی مقادیر

1. Relative relief
2. Neighborhood analysis window

3. Bending
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اینکه با یکدیگر اختالف معنیداری دارند با سووه تفکیک
مکووانی  90 ،60و  120متر نیز اختالف معنیداری را
نشان میدهند .البته بین میانگینهای سه تفکیک مکانی
 90 ،60و  120متر اختالف معنیداری مشاهده نمیشود
( جدول  .)3با افزایش تفک یک م کانی  DEMم حدودهی
م قادیر منط قهی باالدسووووت افزایش می یا بد .یووان و
همکاران ( )Yuan et al., 2006در یک حوضووهی آبریز با
مسووواحت  70کیلومترمربع مشووواهده نمودند که مقادیر
میانگین پارامتر منطقهی باالدسوووت با کاهش تفکیک
م کانی  DEMافزایش می یا بد .تأثیر ا ندازه های مختلف
تفکیک مکانی  DEMبر مقادیر شاخص انتقال رسوب در
شکل ( )f-3نشان داده شده است .شاخص انتقال رسوب
که معادل فاکتور طول شووویب ( )LSدر معادلهی جهانی
فرسوووایش خاک ( )USLEمیباشووود ،تابعی از دو پارامتر
گرادیان شووویب ( )Gو سوووطح ویژهی حوضوووهی آبریز
(منطقهی باالدسووت تقسوویم بر اندازهی پیکسوول) اسووت.
مقدار میانگین و حداکثر شوواخص انتقال رسوووب با تغییر
ابعاد پیک سل از  10متر به  30متر افزایش دا شته ا ست.
ا مّا با افزایش اندازهی پیکسووول از  30متر تا  120متر
مقدار میانگین و حداکثر شوواخص انتقال رسوووب کاهش
یافته اسووت .آزمون کروسووکال – والیس تأیید نمود که
اختالف میانگین های شووواخص انتقال رسووووب در بین
تفکیکهای مکانی مختلف ،معنیدار نمیباشووود (جدول
 .)3این چنین روند تغییراتی برای مقادیر حداکثردامنهها
کمتر پیشبینی میشوووود .این امر موجووب کم برآورد
سووورعت و همگرایی جریان آب در منط قه (پیکسووول)
می شوووود که دو فاکتور مهم و تأثیرگذار بر فرسوووایش
صفحهای و شیاری هستند .شاخص حمل رسوب با توجه
به اینکه بیانگر پتانسووویل فرسوووایشپذیری سوووطو به
فرسووایش صووفحهای و شوویاری میباشوود ،در نتیجه در
تفکیک مکانی درشتتر میتوان مقدار کمتری از شاخص
انتقال رسوووب را انتظار داشووت .کو و همکاران ( Koo et
 )al., 2016تأثیر تفک یک های م کانی مختلف  DEMبر
شوووواخص انت قال رسووووب را در پنج حوضووووهی آبریز
موردبررسووی قرار دادند همچنین ،هان و همکاران ( Han
 )et al., 2018در یک دام نه با مسووواحت  0/42هک تار
مشوواهده نمودند که در طول تغییر تفکیک مکانی DEM

را مشوواهده نمود .برآورد کم شوودید مقادیر انحناء حداقل
در اندازه پیکسوولهای بزرگ میتواند ناشووی از پدیدهی
هموار سازی توپوگرافی با شد که در هنگام فرآیند بازیابی
 DEMرخ داده اسووووت و با ع از بین رفتن برخی از
جزئیات مربوط به مناطق تقعر و تحدب زمیننما شوووده
با شد .در برخی از مطالعات انجام شده مانند تامپ سون و
همکاران ( ،)Thompson et al., 2001کیانزل ( Kienzle,
 )2004و یو و همکاران ( )Wu et al., 2008چنین روندی
برای انح نا های شووو یب ( مان ند انح ناء پروف یل و انح ناء
مسووطح) با کاهش تفکیک مکانی مشوواهده شووده اسووت.
تامپسوووون و همکاران ( )Thompson et al., 2001علت
کاهش محدودهی مقادیر انحناهای شیب را هموار سازی
توپوگرافی بیان نمودند که از اندازه پیکسوولهای بزرگتر
ناشووی شووده اسووت و باع فقدان برخی از جزئیات مانند
شیبهای تند و کوتاه میشود.
در شوووکل ( )e-3تأثیر تفکیک مکانی  DEMبر مقادیر
پارامتر منطقهی باالدسوووت مربوط به نقاط نمونهبرداری
ن شان داده شده ا ست .منطقهی باالد ست (یا منطقهی
مؤثر باالدسوووت )1یکی از مهمترین پارامترهای هیدرو-
ژئومورفومتری است که بیانگر مساحت منطقهی باالدست
یک طول معین از خط کنتور که در جریان عبوری از آن
کنتور مشارکت دارد .در  DEMکه ساختار رستری دارند،
طول منحنی تراز تقری با برابر با ا ندازهی یک پیکسووول
میباشوود .در این حالت میتوان با جمع نمودن مسوواحت
تمامی پیکسوولهایی که جریان آنها در پیکسوول مدنظر
انباشته می شود ،مقدار پارامتر منطقهی باالدست را برای
آن پیک سل تعیین نمود ( .)Gallant & Wilson, 2000بر
این اسووواس ،کامال روشووون اسوووت که پارامتر منطقهی
باالدسووت وابسووته بهاندازهی مقیاس مطالعاتی باشوود .در
شکل ( )e-3مشاهده میشود که همراه با کاهش تفکیک
مکانی  ،DEMمقدار میانگین منطقهی باالدسووت افزایش
مییابد .علت این افزایش کامال مشووخص اسووت ،چرا که
برآورد منطقهی باالدسووت بر اسوواس مسوواحت پیکسوولی
می با شد که در آن جریان انبا شته شده ا ست .با کاهش
تفکیک مکانی ،مسوواحت پوشووشووی پیکسوول بزرگتر و
جریان منطقهی باالدسووت ،بیشووتر انباشووته میشووود .بر
اساس آزمون کروسکال – والیس ،میانگین پارامتر جریان
تجمعی دو تفک یک های م کانی  10و  30متر عالوه بر
1. Upslope contributing area
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برازش شده برای پیشبینی رس خاک در تفکیک مکانی
 90 ،30 DEMو  120متر دارای مقادیر باالیی از معیار
 AICCمی باشوووود و در هیچ کدام از سوووطو معنیدار
ن شدهاند .امّا مدل بهد ستآمده در تفکیک مکانی  60متر
که دارای ترکیب پارامتری منطقهی باالدسوووت ( )UPو
انحناء حداقل ( )Cminمیبا شد ،در سطح  0/05معنیدار
شده ا ست .این مدل تنها توان سته ا ست که  24در صد از
تغییرات رس را توج یه ک ند .ت مامی مدل هایی که برای
عمق خاک در تفک یک های م کانی مختلف  DEMبه
د ست آمد ،در سطح  0/01معنیدار بودهاند و توان ستهاند
 58تا  80درصوود از کل تغییرات را در منطقه پیشبینی
کنند .بهترین ترکیب پارامتری در تفکیک مکانی  30متر
مشاهده میگردد که دارای ارتفاع ( ،)Dجهت شیب (،)A
منطقهی باالد ست ( )UPو شاخص انتقال ر سوب ()STI
میبا شد .این مدل  80در صد از کل تغییرات عمق خاک
را در منط قه توج یه نمود .مدل های مربوط به تفک یک
مکانی  10و  120متر دارای ترک یب پارامتری مشوووابه
میبا شد و به ترتیب  58و  64در صد از کل تغییرپذیری
را تبیین کردهاند .در ترکیب پارامتری این دو مدل برای
تبیین عمق خاک ارتفاع ( )Dو ج هت شووو یب ( )Aوارد
شدهاند .وجود همبستگی آماری و وارد شدن پارامترهای
ژئومورفومتری در مدل های پیشبینی ویژگی های خاک
میتواند مؤید این موضوع باشد که توپوگرافی بهواسطهی
تأثیر گذاری بر فرآی ند های ژئومورفولوژی و ه یدرولوژی
منط قهی م طال عاتی ،بخشوووی از تغییر پذیری م کانی
ویژگیهای خاک را در حو ضهی آبریز کنترل میکند .در
جدول ( )5مشوووا هده میگردد که م قدار مع یار R2adj
ویژگی های خاک در برخی از تفکیک های مکانی DEM
قابلتوجه نیست.

از  0/25تا  10متر شوواخصهای آماری میانگین و مقدار
حداقل شاخص انتقال رسوب ( )STIافزایش مییابد.
مدلسازی خاک-زمیننما

در جدول ( )5بهترین ترک یب پارامتری زمینی در هر
تفکیک مکانی  DEMبرای مدلسووازی ویژگیهای خاک
ارائه شووده اسووت .انتخاب بهترین مدل بر اسوواس معیار
 AICCان جام گرفت .همواره بهترین مدل دارای کمترین
مقدار از معیار  AICCاسووت و مقدار معیار ضووریب تعیین
ت صحیح شده ( )R2adjمربوط به آن باال میبا شد .با تغییر
در تفک یک مکانی  ،DEMترک یب پارامتری و م قادیر دو
معیار آماری تغییر میکنند .در تمامی ویژگیهای خاک،
برای تغییرات م قادیر دو مع یار  AICCو  R2adjدر طول
تفکیک مکانی مختلف  DEMروند مشووخصووی مشوواهده
نمی شود .برای توزیع اندازهی ذرات خاک (در صد شن،
سووویلت و رس) بهترین مدل های پیشبینی در تفکیک
مکانی 10 DEMمتر برازش شده است .این سه مدل در
سطح  0/01معنیدار میباشند و برای شن ،سیلت و رس
توانسووو تها ند به ترت یب  50 ،59و  58درصووود از کل
تغییرپذیری مکانی را در محدودهی موردمطالعه توجیه
نماید .ترکیب پارامتری این سه مدل مشابه بوده و دارای
پارامتر های منط قهی باالدسوووت ( ،)UPانح ناء حدا قل
( )Cminو شاخص انتقال رسوب ( )STIهستند .برای شن
و سیلت خاک در دیگر تفکیکهای مکانی  ،DEMتمامی
مدلهای بهد ستآمده در سطح  0/01معنیدار بودهاند و
دارای ترکیب پارامتری مشووابه ولی با تعداد پارامتر کمتر
می باشووو ندی بهگو نهای که در تفک یک م کانی DEM
در شتتر از  30متر تنها پارامتر گرادیان شیب ( )Gوارد
ترکیب پارامتری مدل شده ا ست .این مدلها برای شن
 43تا  53درصوود و برای سوویلت  33تا  46درصوود از کل
تغییر پذیری را توج یه میکن ند .مدل های رگرسووویونی

جدول -4ضرایب همبستگی اسپیرمن بین شاخص انتقال رسوب و پارامترهای گرادیان شیب و منطقه باالدست ()n=18
Table 4. Correlation coefficient of Spearman between sediment transportation index (STI) and Upland
)area(UP) (n=18
)Raster resolution (m
Terrain Attributes
10m
30m
60m 90m
120m
**0.94
0.20

**0.91
-0.09

**0.90

**0.95

**0.94

G

0.34

0.42

*0.58

UP

)*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed
)**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed
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ثابت میکند که تفکیک مکانی ریز همیشوووه نمیتواند
بهترین مدل پیشبینی را برای ویژگی های خاک ای جاد
نماید .با توجه به اینکه تهیه  DEMبا تفکیک مکانی ریز
همواره میتواند هزینههای زیادی را داشوووته باشووود ،لذا
تعیین م حدودهی  DEMبهی نه اهم یت ز یادی دارد .در
این پژوهش ،انت خاب بهترین ترک یب پارامتری زمینی
برای مدلسوووازی ویژگیهای خاک بر اسووواس دو معیار
 AICو  R2adjنیز ان جام گرد ید .برای ت مامی ویژگی های
خاک در تفک یک های م کانی مختلف  DEMمشوووا هده
میگردد که ترکیبهای زمینی منتخب بر ا ساس این دو
معیار مشوووابه به هم بودهاند .در این مطالعه برای رفع
مشووکل اریبی از معیار اطالعات آکائیک تصووحیح شووده
( ) AICCاسوووت فاده گردید .اگر چه ت عداد نمونه های این
مطالعه محدود اسوووت ا ما یکی از جنبه های ویژهی این
مطالعه محسووووب میشوووود زیرا هر نمونه شووواهدی از
و ضعیت خاک یک جز از واحد ارا ضی کل حو ضهی آبریز
است.
مسوووئلهی فوق میتواند نشووواندهندهی اهم یت تعیین
حجم نمونه بهینه پیش از شوووروع فرآیند مدلسوووازی
خاک-زمینن ما باشووود .اگر حجم نمونهبرداری از حجم
نمونه بهینه فا صله دا شته با شد ،مدلهای برازش شده
ممکن اسوووت فاقد کارایی الزم برای تبیین ویژگی های
خاک باشووند .تامپسووون و همکاران ( Thompson et al.,
 )2001در پژوهشی با هدف مدلسازی عمق افق  Aخاک
در یک دامنهی کوچک متوجه شووودند که تأثیر تفکیک
م کانی و منبع  DEMبر ن تایج مدلسووووازی خاک –
زمیننما قابلتوجه نیسووت .همانند عوامل مؤثر در تعیین
تفک یک م کانی  DEMبهی نه ،اندازه نمونهی بهی نه برای
یک منطقهی م شخص به مقیاس عار ضهی محلی مهم و
میزان تنوع در پیچ یدگی زمینن ما ارت باط دارد .ویو و
همکاران ( )Wu et al., 2008دریافتند که آگاهی از اینکه
کدام تفکیک مکانی  DEMمناسووبترین مدل را در یک
زمیننمای خاص تولید میکند ،میتواند یک راهنما برای
بهبود استراتژیهای نمونهبرداری باشد.

این امر میتواند ناشی از روابط غیرخطی بین ویژگیهای
بیوفیزیکی و پارامترهای زمینی باشووود و یا بنا به دالیلی
میزان همبسووتگی بین پارامترهای زمینی و خاک در این
تفک یک های م کانی  DEMکم و یا این که از بین رف ته
است .البته کم بودن مقدار معیار  R2adjمیتواند مربوط به
این باشووود که در این زمیننما عامل و یا پارامتر زمینی
مؤثر دیگری در توزیع ویژگی های خاک وجود دارد که
در فرآیند مدلسووازی به آن توجه نشووده اسووت .انتخاب
پارامتر های زمینی با تو جه به عوا مل مؤثر در توزیع
ویژگیهای خاک هدف و همچنین مشوواهدات مربوط به
مطالعهی پیشین انجام شده در این حوضهی آبریز صورت
گر فت ( .)Khanifar et al., 2018جر یان آب سوووطحی
بهعنوان یکی از عوا مل مؤثر در توزیع ذرات متشوووک له
ماتریکس خاک در سوووطح زمینن ما می باشوووود .لذا
پارامتر های زمینی که مع یاری از سووور عت و تمرکز یا
پخ شیدگی جریان آب میبا شند ،برای مدل سازی توزیع
اندازهی ذرات خاک در نظر گرفته شدند .نتایج ارائه شده
در جدول ( )5میتواند بیانگر آن باشوووند که در مناطقی
که دارای تنوع در پیچیدگی زمین هسوووتند ،این امکان
نمی باشوووود که یک تفک یک م کانی  DEMرا برای
مدلسازی تمامی ویژگیهای خاک ،بهینه دانست .بر این
اسووواس ،نویسوووندگان این مقاله نمیتوانند تفکیک و یا
تفکیکهای مکانی خاصووی را برای مدلسووازی در دیگر
مناطق توصوویه نمایند ،چرا که تفکیک مکانی بهینه باید
عالوه بر نوع م طال عه و هدف مدلسوووازی با تو جه به
ژئومورفولوژی منط قه نیز تعیین گردد .سوووورسووورن و
سایبرت ( )Sorensen & Seibert, 2007نیز بیان میدارند
که ممکن اسووووت تفک یک های م کانی مت فاوت ،برای
متغیرهای بیوفیزیکی متفاوت مناسب باشند.
تفکیک مکانی  DEMمناسب برای تحلیل خاک-زمیننما
باید بهاندازهای باشوود که عوارض توپوگرافی مهم را برای
هر متغیر خاک نشوووان بدهد .اسوووتفاده از تفکیک ریزتر
ممکن اسووت بهجای بهبود ،سووبب ضووعف همبسووتگی با
پارامتر های توپوگرافی شوووود ( Sorensen & Seibert,
 .)2007نتایج ارائه شده در جدول ( )5نیز این مو ضوع را
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شکل  – 3آمار توصیفی شش پارامتر زمینی برای پنج تفکیک مکانی  )a ،DEMارتفاع )b ،شیب )c ،جهت شیب )d ،انحناء حداقل،
 )eمنطقهی باالدست و  )fشاخص انتقال رسوب.
)Figure 3. Descriptive statistics of six parameters for 5 resolutions, a) Elevation, b) Slope, c) Aspect, d
Curvature, e) Upslope Area, f) Sediment transport index

هورن و ا یزا ل ی چ ی لی ()Horn & Israelachvili, 1981
نسوووبت به زونبرگن و تور ( Zevenbergen & Thorne,
 )1987کمی پووایینتر هسوووتنوود ام وّا مقووادیر RMSE
شووو یب های م حاسووو به شوووده این دو روش در طول
تفکیکهای مختلف مورد بررسی ( 5تا  100متر) همواره
مشوووابه میباشوووند .برای جهت شووویب ( )Aهیچ تفاوت
قابلتوجهی بین این دو روش مشوواهده نشوود ( Kienzle,
.)2004

اگر چه در این م طال عه مقو لهی تأثیر روش های مختلف
محاسوووبهی پارامترهای زمینی در تحلیل خاک-زمیننما
برر سی ن شده ا ست ،امّا سور سن و سایبرت ( Sorensen
 )& Seibert, 2007دریافتند که روش های محاسوووباتی
متفاوت میتواند برای مدل سازی ویژگیهای هیدرولوژی
و شوویمیایی یک سووایت مطالعاتی مناسووب باشوود .کیانز
( )Kienzle, 2004نیز م شاهده نموده ا ست که صرفنظر
از تفکیک مکانی  DEMکه برای محاسوووبهی شووویب
ا ستفاده شده ا ست ،مقادیر شیب برآورد شده به روش
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.DEM
Table 5. The best combination of selected parameters for prediction of soil properties at 5 DEM
resolutions (n=18),*0.05 , **0.01
Data Set
)Raster resolution (m
120m

90m

60m

30m

10m

Model

G
**0.46
45.50

G
**0.54
42.54

G
**0.43
46.42

Cmin , UP
**0.53
49.18

Cmin , UP , STI
**0.59
45.45

Attributes
R2adj
AICC

G

G

G

Cmin , UP

Cmin , UP , STI

Attributes

**

**0.33
49.54
G
0.14ns
54.04
D
*0.20
52.70

0.46
45.72
G
0.15ns
53.71
D
*0.20
52.72

0.35
48.85
Cmin , UP
*0.24
53.92
D,A
*0.35
51.15

D,G

D , Cmin , STI

D , Cmin , STI

**0.64
40.41

0.76
35.80

0.72
38.53

D , A , Cmin , STI

D
*0.17
53.21
STI
0.06ns
55.49
D , STI
**0.40
49.41

D , G , Cmin , STI

*0.49
52.62
G , Cmin , STI
**0.58
45.73
D , A , Cmin
**0.67
41.33

**

**

**

**

0.53
51.25
Cmin , STI
*0.31
52.30
D , STI
*0.37
50.61

**

0.50
45.24
Cmin , UP , STI
**0.58
45.81
D,G
*0.37
47.42

2

**

R adj
AICC
Attributes
R2adj
AICC
Attributes
R2adj
AICC

D,G

Attributes

0.41
49.23
Cmin
0.07ns
55.31
D , Cmin
*0.31
52.23
D,A,
STI , UP
**0.80
35.78

0.58
43.13

2

R adj
AICC

D
*0.18
53.14
G , Cmin
**0.52
45.49
Cmin , D
**0.42
49.19

D , Cmin
**0.39
49.82
G
0.13ns
54.19
G,D
*0.33
51.55

Attributes
R2adj
AICC
Attributes
R2adj
AICC
Attributes
R2adj
AICC

**

Soil
properties
Sand

Silt

Clay

K

Depth

EC

P

pH

کاهش تفک یک م کانی  DEMم قدار م یانگین و حداکثر
گرادیان شوویب و شوواخص انتقال رسوووب کاهش داشووته
ا ست .روند تغییرات شاخص انتقال ر سوب به طور عمده
تحت تأثیر گرادیان شووویب می باشووود .مقدار حداقل و
میانگین پارامتر انحناء حداقل با کاهش تفکیک مکانی
 DEMافزایش دارد .ا مّا م حدودهی م قادیر آن کاهش
قابلتوجهی را نشوووان میدهد .با کاهش تفکیک مکانی
مقادیر تمامی شوواخصهای آماری به غیر از میانه پارامتر
منطقهی باالدست ( )UPافزایش یافته است .برای پارامتر
جهت شووویب ،تغییرات مقدار میانگین و حداکثر دارای
روند نامشخصی است .یکی از اهداف این پژوهش بررسی
تأثیر تفک یک م کانی  DEMبر بهترین ترک یب پارامتری
انتخاب شوووده بوسووویلهی معیار  AICCبرای مدل های
پیشبینی ویژگیهای خاک (بافت خاک ،پتاسیم و فسفر
در دسوووترس EC ،pH ،و عمق خاک) ج هت انت خاب

نتیجهگیری کلی
ژئومورفومتری یک ابزار توانمند در تحلیل خاک-زمیننما
اسووت که امکان اسووتفاده از پارامترهای زمینی را جهت
مدلسوووازی ویژگیهای خاک فراهم میسوووازد .تفکیک
م کانی  DEMکه در ژئومورفومتری برای م حاسووو بهی
پارامترهای زمینی ا ستفاده می شود ،عاملی مهم در نتایج
تحل یل خاک-زمینن ما می باشووود .با تغییر در تفک یک
م کانی ،میزان ن مایش جزئ یات سوووطح توپوگرافی تغییر
میکند و همین امر منجر به تغییر در مقادیر پارامترهای
زمینی و میزان همبستگی آنها با ویژگیهای بیوفیزیکی
هدف میشووود .با تغییر در تفکیک مکانی ،مقادیر حداقل
برخی از پارامترهای زمینی ثابت مانده اسوووت ،امّا مقادیر
حداکثر و میانگین تمامی آنها دچار تغییر شووده اسووت،
بهگونهای که در بین برخی از تفکیکهای مکانی تغییرات
میانگین معنیدار می باشووود (شوووکل  3و جدول  .)3با
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 بر این ا ساس پی شنهاد می شود که با.خاک ساز میگردد
DEM  محدودهی تفکیک مکانی،توجه به هدف مطالعه
.بهی نه بر اسووواس ژئومورفولوژی زمینن ما تعیین گردد
 در این پژوهش مشخص شد که،عالوه بر تفکیک مکانی
-حجم نمونه نیز میتواند بر فرآیند مدلسوووازی خاک
.زمیننما تأثیرگذار باشد

 ا مّا نتایج نشوووان. اسوووتDEM بهترین تفکیک مکانی
میدهد که این امکان وجود ندارد که یک تفکیک مکانی
 را برای مدلسوووازی تمامی ویژگی های خاک درDEM
 یک دلیل برای این امر. مناسوووب دانسوووت،یک منطقه
میتوا ند تنوع در شوووودت پیچ یدگی زمین منط قهی
مطالعاتی باشد که منجر به تغییرات زیادی در فرایندهای
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Effects of Digital Elevation Model (DEM) Spatial Resolution on Soil
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The most important factors which are effective for landscape analysis is spatial resolution of digital
elevation model (DEM). In this study, the effect of spatial resolution on soil parameters and modeling
of soil properties have studied. For this research 6 parameters including (height, slope gradient, slope
aspect, minimal curvature, upland area and sediment transportation index) from 5 different spatial
resolutions (10, 30 (base), 60, 90 and 120) have originated and for modeling of soil properties (soil
texture, K, P, EC, pH and soil depth) have used. The differences between mean of each parameter of
spatial resolutions accomplished using Kruskal-Wallis test and multi linear regression, then the best
model in each spatial resolution was selected based on AICC index. Our results depicted that with
coarser DEM, the mean of slope gradient (G), sediment transportation index (STI) and the minimum
curvature (Cmin) were decreased whereas the mean and minimum of upslope area (UP) was
enhanced. Statistical indices of height showed the low sensivity to spatial resolution variations.
Changes of mean and maximum slope aspect in different spatial resolutions have no regular trend.
Only minimum curvature and upland area have significant difference relating to different spatial
resolutions. With changes of DEM spatial resolution, the best combination of parameters for
modeling of soil properties and AICc and R2adj will be change. Finally, our results illustrated that
for an area with high variability of geomorphic conditions, there is no capability to use only one
specific resolution for all soil properties.
Keywords: Sediment transportation index (STI), Geomorphometry, DEM, AICC, optimized spatial
resolution
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